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 2018   בנובמבר    6                 מנהלת הבחירות במועצה האזורית באר טוביה                    

 כ"ח  בחשוון תשע"ט                                                                                                               

 

 בית עזראביישוב  - לוועדים מקומיים הודעה בדבר תוצאות הבחירות

)להלן הצו(, נמסרת בזה הודעה בדבר תוצאות  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  218בהתאם לסעיף 
 באר טוביהלוועדים מקומיים בישובים שבתחום המועצה האזורית  30.10.2018הבחירות שהתקיימו ביום 

 

 חברי ועד מקומי ללא הצבעה בקלפיהכרזה על בחירת  א.

  

 תמנהל הלצו הכריז 171שובים המפורטים להלן לא נערכו בחירות לועד המקומי בקלפי ובהתאם להוראות סעיף יבי 
 חברי ועד מקומי בכל אחד מהישובים:כמפורטים להלן כעל האישים שנבחרו ההבחירות ביום הבחירות על האישים 

  

שמות המועמדים  להכרזההסיבה  שם הישוב 
 שאושרו ומענם

מועד 
 ההכרזה

שמות המועמדים שהוכרזו 
 כנבחרים ומענם

הוגשה רשימה אחת  אורות 
בה מספר המועמדים ו

שווה למספר חברי 
 הועד העומד לבחירה

 נבו מרגו חיה א. 

 ינקו אפרת שירה ב.

 בריל רייזל ורדג. 

 ד. רובק דוד ראובן

 ה. עזרי רביב

אורות מרשימת עתיד 
2018 

 נבו מרגו חיה א.  30.10.2018

 ינקו אפרת שירה ב.

 בריל רייזל ורדג. 

 ד. רובק דוד ראובן

 ה. עזרי רביב

 2018מרשימת עתיד אורות 

גשה רשימה אחת וה אמונים 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
החברים בועד העומד 

 לבחירה 

 עמוס אליהוא. 

 ב. בוארון משה

 ג. סופר חיה

 טובי יוסףד. 

 ה. עידן אבישג

 ו. זני מאיה

 ז. אוחנה דוד

אמונים  מרשימת
 בתנופה

 עמוס אליהוא.  30.10.2018

 ב. בוארון משה

 ג. סופר חיה

 ד. טובי יוסף

 ה. עידן אבישג

 אמונים בתנופה מרשימת

 



 

2 
 

 

הוגשה רשימה אחת  באר טוביה 
 בה מספר המועמדים ו

שווה למספר חברי 
 הועד העומד לבחירה

 נאור מיכלא. 

 ב. גולדמן גונן

 ג. שמיר רותם

 ד. כוכב יאיר

 ה. קינן רותי 

באר טוביה  מרשימת
 אחת

 נאור מיכלא.  30.10.2018

 ב. גולדמן גונן

 ג. שמיר רותם

 ד. כוכב יאיר

 ה. קינן רותי 

 באר טוביה אחת מרשימת

 
הוגשה רשימה אחת  ביצרון  

בה מספר המועמדים ו
עולה על מספר 

העומד  החברים בועד
 לבחירה 

 א. צפון אריה

 ב. אבני סביון ענת

 ג. דננברג חיים

 ד. סירוטה ערן

 ה. בן חיים אייל

 ו. לביא חנה

 ז. בן יעקב נגה

 ח. פישר גל

 ט. פישלר בינימין

 י. שפר גדעון

 מרשימת ביצרון אחת

 א. צפון אריה 30.10.2018

 ב. אבני סביון ענת

 ג. דננברג חיים

 ד. סירוטה ערן

 חיים איילה. בן 

 ו. לביא חנה

 ז. בן יעקב נגה

 ביצרון אחת מרשימת

 

הוגשה רשימה אחת  חצב 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
החברים בועד העומד 

 לבחירה

 פי ניסיםא. קריס

 ב. אלבז מימון פנחס

 ג. שמוקלר עדי סעדיה

 סלוב אביגילד. 

 ה. אזרד ליאורית

 ו. ברדה אייל

 ז. וייס יעל

 יעקבח. עזרא 

 ט. מכלוף דורון

 מרשימת חצב בתנופה

 פי ניסיםא. קריס 30.10.2018

 ב. אלבז מימון פנחס

 ג. שמוקלר עדי סעדיה

 ד. סלוב אביגיל

 ה. אזרד ליאורית

 ו. ברדה אייל

 ז. וייס יעל

 מרשימת חצב בתנופה
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הוגשה רשימה אחת  חצור אשדוד 
בה  מספר המועמדים ו

שווה למספר חברי 
 לבחירההועד העומד 

 א. ליסובייה אליסיה

 ב. שלזינגר שהם טל

 ג. אברהם תומר

 ד. חייטי דורון יעקב

 ה. רום שירה

 ו. קרישר אורסולה

 ז. פלך עמוס

 מרשימת קיבוץ חצור

 א. ליסובייה אליסיה 30.10.2018

 ב. שלזינגר שהם טל

 ג. אברהם תומר

 ד. חייטי דורון יעקב

 ה. רום שירה

 ו. קרישר אורסולה

 מוסז. פלך ע

 מרשימת קיבוץ חצור

הוגשה רשימה אחת  כפר ורבורג 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
החברים בועד העומד 

 לבחירה

 רונן רענןא. 

 ב. רביב טל מיכאל

 ג. שגיא רחל רולי

 ד. קלדרון ניצן אברהם

 ה. גורפינקל ניצן

 ו. קדמי מאור

 ז. הדס ורד שרה

 ח. משולם יצחק

 ט. אלבז רועי

מרשימת ועד מקומי 
 כפר ורבורג

 רונן רענןא.  30.10.2018

 ב. רביב טל מיכאל

 ג. שגיא רחל רולי

 ד. קלדרון ניצן אברהם

 ה. גורפינקל ניצן

ועד מקומי כפר מרשימת 
 ורבורג

הוגשה רשימה אחת  נווה מבטח 
בה  מספר המועמדים ו

שווה למספר חברי 
 הועד העומד לבחירה

 א. פרידמן סיגלית

 קסטרו אברהםב. 

 ג. ז'ק איריס

 ד. דניאלי חמוטל

 ה. קריסי רן

מרשימת נווה מבטח 
 להצלחה

 א. פרידמן סיגלית 30.10.2018

 ב. קסטרו אברהם

 ג. ז'ק איריס

 ד. דניאלי חמוטל

 ה. קריסי רן

 מרשימת נווה מבטח להצלחה
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הוגשה רשימה אחת  ניר בנים 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
העומד  החברים בועד

 לבחירה

 א. אורבך יהושע

 ב. הר לב גד

 ג. גופר חיים

 ד. יאבו יהלי

 ה. מיכאלי אייל

 ו. נאמן יורם

 ז. פרידיונג ענבל

 ח. מזור ייטב

 ט. כוכבא עמרי

 י. קופליס בטיטו שיר

מרשימת פסיפס ניר 
 בנים

 א. אורבך יהושע 30.10.2018

 ב. הר לב גד

 ג. גופר חיים

 ד. יאבו יהלי

 איילה. מיכאלי 

 מרשימת פסיפס ניר בנים

 

הוגשה רשימה אחת  עזר 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
החברים בועד העומד 

 לבחירה

 א. מנחם שיאון 

 ב. זנזורי אברהם

 ג. בנשלמון שרה 

 ד. כהן קדוש שמואל

 ה. שרון עפר

 ו. וקנין יוסף

 ז. שושן אבי

 ח. אליהו יניב

 מרשימת יחד נצליח 

 א. מנחם שיאון  30.10.2018

 ב. זנזורי אברהם

 ג. בנשלמון שרה 

 ד. כהן קדוש שמואל

 ה. שרון עפר

 מרשימת יחד נצליח
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הוגשה רשימה אחת  עזריקם 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
החברים בועד העומד 

 לבחירה

 א. שמש ז'ורנו מאיה

 ב. אסרף יורם

 ג. אלמושנינו אילנית

ד. יהושע בןן דוד נועה 
 אסתר

 ה. עמנו מרדכי ניסים

 ו. אוחיון אליהו

 ז. סרגוסטי גבי

 מנחםח. חולי 

 ט. ג'ורנו אליהו

 י. גלילי רחל

 יא. אוזן חוה

מרשימת עזריקם 
 מגובשת

 א. שמש ז'ורנו מאיה 30.10.2018

 ב. אסרף יורם

 ג. אלמושנינו אילנית

 ד. יהושע בןן דוד נועה אסתר

 ה. עמנו מרדכי ניסים

 ו. אוחיון אליהו

 סרגוסטי גביז. 

 מרשימת עזריקם מגובשת

הוגשה רשימה אחת  שדה עוזיהו 
בה מספר המועמדים ו

פחות ממספר החברים 
בועד המקומי העומד 
לבחירה ולכן הופחת 

מספרם לשישה 
 מועמדים

 א. פרחן יצחק

 ב. חקמון עמוס

 ג. ברנע שמחה

 ד. כראדי מלכה

 ה. בוארון רוני

 ו. מסיקה שמעון 

 מרשימת פרחים

 א. פרחן יצחק 30.10.2018

 ב. חקמון עמוס

 ג. ברנע שמחה

 ד. כראדי מלכה

 ה. בוארון רוני

 ו. מסיקה שמעון

 מרשימת פרחים

הוגשה רשימה אחת  תלמי יחיאל 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
החברים בועד העומד 

 לבחירה

 א. שורר שגיא

 ב. בן עטייה אריה

 ג. לשם חופית

 ד. זנזורי אופיר

 קריאף איילתה. 

 ו. פישמן דניאל

 ז. גולן עמוס עמי

 מרשימת אחדות

 א. שורר שגיא 30.10.2018

 ב. בן עטייה אריה

 ג. לשם חופית

 ד. זנזורי אופיר

 ה. קריאף איילת

 מרשימת אחדות
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הוגשה רשימה אחת  תימורים 
בה מספר המועמדים ו

עולה על מספר 
החברים בועד העומד 

 לבחירה

 א. גבע עמית

 יוסף ב. דרור

 ג. בר יוחאי אליהו

 ד. בלטי קרן

 ה. אשור אמיר

 ו. מלול שלמה

 ז. יוגב איתי

 ח. בן הים נחשול

 ט. שרייבר אריק

 מרשימת תימורים שלנו

 א. גבע עמית 30.10.2018

 ב. דרור יוסף

 ג. בר יוחאי אליהו

 ד. בלטי קרן

 ה. אשור אמיר

 ו. מלול שלמה

 ז. יוגב איתי

 מרשימת תימורים שלנו

 

      

 מינוי חברי ועד מקומי ב.

  

)א( 172בתוקף סמכותו לפי סעיף  ימנה לא הוגשה כל רשימת מועמדים לועד מקומי ולכן שר הפנים ערוגות בישוב .1 
 . לצו חברים לועד המקומי

   

 .( לצו2)ב()174נערכו בחירות בקלפי לועד מקומי בהתאם להוראות סעיף  בית עזרא בישוב ג.

 התוצאות של בחירות אלה :להלן פרוט 

 

 : המועמדים והתוצאות בכל אחד מהישובים 

 אושרו רשימות המועמדים כלהלן :  בית עזראבישוב  (1) 

 אמ וסימנה הוא  בית עזרא בתנופהרשימה שהכינוי שלה הוא  .1  

 מדעי מרים

 נגר ארז

 בן עזרי בלוריה

 כהן ששון רחל

 רצון דניאל 

 קרני רבקה

 כהן ששון ניסן
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 לב וסימנה הואלמען ביתנו רשימה שהכינוי שלה הוא  .2  

 גולדשטיין ז'ניה

 מלל יהודה

 כהן גבורה חיה

 פסח דוד

 סלומון מיטל

 אור שרון 

 

 מבע וסימנה הואא. א. לתושבים בלבד שהכינוי שלה הוא רשימה 

 דון יחיא אליהו

 יחיא אברהם

 גרימברג ג'וי פיי

 סלוקי בתאל

 גרימברג רותם

  

 : בית עזרא פרטי הקלפיות ומספרי הקולות בישוב  (2) 

 

קלפי   
 מס'

מספר 
הבוחרים 
הרשום 
 בפנקס

מספר 
המעטפות 
שהוצאו 

מהקלפי )מס' 
הבוחרים 
 שהצביעו(

סה"כ 
קולות 
 פסולים

סה"כ 
קולות 
 כשרים

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה א'

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה

 ב'

סה"כ 
קולות 
 כשרים

 לרשימה ג'

  1.  376 303 18 285 111 157 17 

  2 471 355 18 337 153 171 13 

 1 12 6 19 4 23 0 כפולות  

 847 סה"כ  

 

681 40 641 270 340 31 

מנדטי  
 ם

5    2 3 0 

  

 

 שזכתה בו כל רשימה ושמות נבחרים :  בית עזראמספר חברי הועד מטעם הישוב  (3) 
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 חברי ועד כדלקמן : ניש זכתה ב   בית עזרא בתנופהרשימת  א.  

 מדעי מרים. 1 

 נגר ארז. 2

  

    

    

 חברי ועד כדלקמן : לושהשזכתה ב  למען ביתנורשימת  ב.  

 . גולדשטיין ז'ניה1

 . מלל יהודה2

 . כהן גבורה חיה3

 

    

 אורלי אוחיון, עו"ד                                                                                                  

 במועצה האזורית באר טוביה הבחירות תמנהל                                                                                     

 


